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”I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af 
søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.  
Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge  
mørkets gerninger og tage lysets rustning på“ (Rom 13,11-12).

For en del år siden fortalte tidsskriftet National Geographic om 
en skovbrand i Yellowstone Nationalpark i USA. Da branden var 
slukket, begav en række skovfogeder sig op ad et bjerg for at vur-
dere skaderne. En skovfoged fandt en fugl, som bogstaveligt var 
brændt til aske ved foden af et træ. Han følte sig næsten syg ved 
synet og skubbede til fuglen med en pind.

Da han ramte den, krøb tre små fugleunger frem fra deres døde 
moders vinger. Den kærlige mor, som var klar over den overhæn-
gende fare, havde båret sit afkom til foden af træet og samlet dem 
under sine vinger. Hun kunne have fløjet i sikkerhed, men næg-
tede at efterlade sine unger.

Hvilket smukt billede på den troende, som finder sikkerhed i 
Kristus!

Guds doms ild brændte sig selv ud på ham på Golgata, og alle, 
som er i Kristus, er i al evighed i sikkerhed under hans vinger. På 
korset blev Kristus behandlet som en fordømt synder, for at vi kan 
blive dømt som retfærdige indbyggere i himlens rige. Han blev 
dømt som en forbryder, for at vi kan befris fra den evige fortabel-
ses ødelæggende ild.

· Dan 8
· Dan 9
· Ezra 7
· Matt 3,13-17
· Rom 5,6-9
· Mark 15,38
· 3 Mos 16,16
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SØNDAG

 Dan 8,14

 Dan 8,27
Dan 9,21-22

 

Til eftertanke

30. APRIL 2023

HELLIGDOMMEN RENSES

Som vi allerede har set, må der finde en dom sted før Jesu gen-
komst. Englen bekendtgør med høj røst, at ”timen er kommet, da 
han dømmer“ (Åb 14,7). Daniels Bog giver os tidspunktet for, hvor-
når denne dom begynder.

Hvilken specifik tidstabel giver Daniel mht., at helligdommen 
skal få sin ret tilbage (eller renses)?

Enhver jøde forstod betydningen af renselsen af den jordiske 
helligdom. Den foregik på den store forsoningsdag, som var dom-
mens dag. Selv om Daniel forstod ideen med, at helligdommen 
skulle renses og sammenhængen med dommen, var han forvirret 
mht. de 2300 dage.

Hvad var Daniels svar på synet om de 2300 dage, og hvad var 
Guds svar til ham?

Ved slutningen af Dan 8 blev Daniel syg og sagde: ”Jeg var grebet 
af undren over synet, som jeg ikke forstod“ (Dan 8,27). Hvad han 
ikke forstod, var synet om de 2300 dage; resten af synet var alle-
rede blevet forklaret (se Dan 8,19-22). Det næste kapitel, Dan 9, 
fortæller, at englen Gabriel kom for at forklare profetien om de 
2300 dage for Daniel. ”Daniel, nu er jeg kommet for at give dig ind-
sigt og forståelse“ (Dan 9,22).

Gabriel forbløffer Daniel ved at åbenbare et svar på hans bøn, 
som er langt bredere, end han kunne have forestillet sig. Englen 
Gabriel førte Daniel ned igennem tiden og åbenbarede sandheden 
om den kommende Messias, hvor han gav de nøjagtige tidspunk-
ter for begyndelsen af sin jordiske tjeneste og sin frygtelige død. 
Det var begivenheder, som var direkte knyttet til helligdommens 
renselse i Dan 8. Kristi død og dommen er med andre ord uadskil-
leligt knyttet til hinanden.

Hvorfor er det betydningsfuldt, at Jesu død, som den åbenbares 
i Dan 9,24-27, er direkte knyttet til dommen i Dan 8,14? Hvori  
består forbindelsen mellem Jesu død og Guds dom?



48

MANDAG

 Dan 8,17.19.26
 

Til eftertanke

1. MAJ 2023

DE 2300 DAGE OG ENDETIDEN

Hvilken tidsperiode siger englen, at synet i Daniel 8 og de 2300 
dage omhandler, og hvorfor er det vigtigt at forstå det?

Nogle påstår, at de 2300 dage er bogstavelige dage. De tror også, 
at det lille horn i Dan 8 er Antiokus Epifanes (216-164 f.Kr.), en mili-
tærleder, som angreb Jerusalem og vanhelligede jødernes tempel, 
selv om de 2300 dage slet ikke passer på hans tidsramme. Men 
den fortolkning står i modsætning til englens tydelige instruktion 
om, at synet handler om ”endetiden“. Antiokus levede slet ikke i 
endetiden.

I Dan 8 begynder englen Gabriel sin forklaring af profetien om de 
2300 dage. Han forklarer, at vædderen er et symbol på Medo- 
Persien, og den lodne buk er Grækenland (Dan 8,20-21). Selv om 
den næste magt, det lille horn, ikke er navngivet, som de første 
to var det, er den tydeligvis Rom (Dan 8,9.23-24). Han beskriver 
dernæst en religiøs-politisk fase af Rom, som ville ”kaste sandhe-
den til jorden“ (Dan 8,10-12.25) og blande sig i Kristi himmelske 
tjeneste (Dan 8,10-12). Renselsen af templet i Dan 8,14, kapitlets 
klimaks, er Guds svar på jordiske og religiøse magters udfordring, 
hvor de har forsøgt at overtage Guds autoritet. Renselsen af 
templet er en del af Guds guddommelige løsning på syndens  
problem.

Gabriel er parat til at forklare detaljerne i Guds tidstabel. Sidst 
i kapitel 8 i Daniels Bog kan vi tydeligt se, at Daniel ikke forstod 
den del af synet, som handlede om de 2300 dage (Dan 8,27). Den 
tidligere del om vædderen, gedebukken og det lille horn var blevet 
forklaret, og de to første magter var direkte identificeret ved navn 
(Dan 8,20-21. Men templets renselse var ikke blevet forklaret.
Englen Gabriel, som viste sig i Dan 8, viser sig nu i Dan 9 og siger til 
Daniel: ”Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kom-
met for at give det videre til dig, fordi du er en højtelsket mand. 
Giv agt på ordet, så du forstår synet“ (Dan 9,23). Hvilket syn? I 
afsnittet for i morgen skal vi se, at det er synet om de 2300 dage, 
den eneste del af det tidligere syn i Dan 8, som endnu ikke var ble-
vet forklaret for Daniel.

Gabriel omtalte Daniel som ”en højtelsket mand“. Hvad siger  
det om det nære forhold mellem himmel og jord?
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 Dan 9,23

 Dan 9,24-27

 

2. MAJ 2023

ENGLENS BEFALING TIL DANIEL

Hvilken specifik instruks får Daniel af englen? Hvorfor er dette 
vigtigt i forståelsen af betydningen af templets renselse i Dan 
8,14?

Englen siger tydeligt til Daniel, at han skal give agt på ordet, så han 
forstår synet (Dan 9,23). Hvilket ord, og hvilket syn? Da der ikke er 
noget syn gengivet i Dan 9, må englen Gabriel tale om den del af 
synet i Dan 8, som profeten ikke forstod – synet om de 2300 dage 
(Dan 8,27).

Gabriel fortsætter i disse vers. Hvilke begivenheder i Jesu liv og 
tjeneste taler dette om?

Den første del af denne profeti har med Guds folk, jøderne, at gøre. 
”Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by (Dan 
9,24), altså den jødiske nation. I bibelske profetier svarer en profe-
tisk dag til et bogstaveligt år (Ez 4,6; 4 Mos 14,34). Når man har sym-
bolske billeder i Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring, har man ofte 
også en symbolsk tidsprofeti. En måde, som med sikkerhed viser, at 
år/dag-princippet er anvendt her, er, at når vi bruger det på Daniels 
profeti, passer hver eneste begivenhed på tidslinjen fuldkomment. 
(Se studiematerialet for i morgen.) Hvis vi anvender dette princip, 
svarer 70 uger til 490 dage, og da en profetisk dag svarer til et bog-
staveligt år, svarer 490 profetiske dage til 490 bogstavelige år.

Gabriel fortæller Daniel, at 490 år er ”skåret af“. Dette er den bog-
stavelige betydning af det hebraiske ord chathak, som nogle gange 
oversættes med ”fastsat“ eller ”bestemt“. Skåret af fra hvad? Det 
kan kun være den eneste anden tidsprofeti, som der henvises til: de 
2300 dage i Dan 8,14. Disse 490 år, tidsprofetien, er direkte forbun-
det med tidsprofetien i Dan 8,14, som var den eneste del af synet, 
som ikke var forklaret i Dan 8, og også den eneste tidsprofeti i Dan 
8. Vi kan altså se, at Gabriel med denne profeti vil, at Daniel skal 
forstå det, han ikke forstod i det foregående kapitel, nemlig de 2300 
dage.

TIRSDAG
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 Rom 5,6-9
Dan 9,26

Til eftertanke

3. MAJ 2023

MESSIAS ”SKÆRES AF“

Gabriel begynder denne 490 år lange profeti med en begivenhed, 
som var yderst vigtig for Daniel og for jøderne – befalingen om at 
genoprette og genopbygge Jerusalem. Selv om der var blevet givet 
forskellige befalinger mht. Jerusalem, finder vi i Ezra 7, at den be-
faling, som blev givet i 457 f.Kr., gjorde det muligt for jøderne ikke 
alene at vende tilbage til deres hjemland, men også at etablere sig 
som et religiøst samfund (se Ezra 7,13.27).

Det er vigtigt at bemærke, at Artaxerxes’ dekret blev udsendt i 
efteråret i 457 f.Kr. Fra dette dekret blev udsendt, i 457 f.Kr., indtil 
Messias skulle komme, ville der ifølge Daniels Bog gå 69 uger eller 
483 år. Hvis vi begynder i år 457 f.Kr, og går 483 år frem ad den 
historiske tidslinje, kommer vi til år 27 e.Kr.

Ordet Messias betyder ”den salvede“. I år 27 e.Kr. blev Jesus 
Kristus, Messias, døbt. (Se Matt 3,13-17.) Daniel forudsagde mange 
hundrede år tidligere det nøjagtige år for Kristi dåb, som var det 
år, hvor Jesus begyndte sit tre og et halvt års arbejde.

Hvilke store budskaber åbenbares her?

”Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom“. Mes-
sias skulle blive ”fjernet“ eller korsfæstet. Jesus døde ikke på kor-
set for sig selv, men som Paulus skriver: ”Men Gud viser sin kærlig-
hed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere“.

I Dan 9,27 læser vi, at i midten af ugen, i midten af de sidste syv år, 
skulle Kristus ”bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør“. I mid-
ten af denne 70. uge, i år 31 e.Kr., bekræftede Kristus den evige 
pagt med sit blod ved at dø på korset, og offersystemet mistede 
enhver profetisk betydning. Disse forudsigelser blev opfyldt i hver 
mindste detalje. I påsken, på det nøjagtige tidspunkt, hvor ypper-
stepræsten ofrede påskelammet, blev Kristus ofret for os.

Læs Mark 15,38 og Matt 3,15-16 med ovenstående kommentarer 
i tanke. Hvordan hjælper disse vers os til at forstå profetien i 
Dan 9,24-27?

ONSDAG
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 3 Mos 16,16

3 Mos 23,26-29

Til eftertanke

4. MAJ 2023

ÅRET 1844

De første 490 år af profetien om de 2300 år var bestemt specielt 
for den jødiske nation i oldtiden og Messias’ komme. Den sidste 
del af de 2300 år handler om Guds folk, både jøder og hedninger, 
og renselsen af den himmelske helligdom, og til sidst om Jesu an-
det komme.

De første 490 år handler om Messias’ første komme og endte i år 34 
e.Kr. Hvis vi trækker 490 år fra 2300 år, ender vi med 1810 år. Disse 
resterende 1810 år handler om Guds folk. Hvis vi begynder med år 
34 e.Kr. og lægger 1810 år til, kommer vi frem til år 1844 e.Kr

I lyset af renselsen eller genoprettelsen af sandheden om hellig-
dommen og himlens afsluttende dom, giver Gud en sidste appel til 
hele menneskeheden i Åb 14,6-7 om at tage imod hans kærlighed 
og nåde og leve et gudfrygtigt liv i lydighed mod ham.

Hvad var begrundelsen for renselsen af helligdommen, og hvad 
lærer det os om evangeliet?

På grund af folkets synd, folkets misgerninger, måtte helligdom-
men renses, og det skete kun med blod fra dyr. Det samme gælder 
for os. Vi har brug for en frelser, hvis liv symboliseres af de dyr, 
der blev slagtet på den store forsoningsdag. Dette er den eneste 
måde, vi kan bestå i dommen.

Hvad befalede Gud, at hans folk skulle gøre på denne forso-
ningsdag, og hvad bør det betyde for os i dag?

Israelitterne skulle ”spæge sit legeme“ på den dag. Dette udtryk 
indikerer, at de skulle ydmyge sig selv og granske deres hjerter, 
bekende deres synder, angre og bede Gud om at rense dem, mens 
ypperstepræsten rensede den jordiske helligdom.

De profetiske kapitler i Dan 7-9 og Åb 14 fokuserer specielt på 
domstimens indtrængende appel om at blive rede. Siden 1844 
har vi levet i dommens time, og den første engels budskab i Jo-
hannes’ Åbenbaring forkynder: ”Timen er kommet, da han døm-
mer“ (Åb 14,7). Hvordan bør vi ”spæge vi vores legemer“ i dag?

TORSDAG
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5. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Her er en hurtig oversigt over profetien om de 70 uger:
1. De 70 uger (vers 24).
2. De 7 uger og de 62 uger, eller de 69 uger (vers 25) af de 70 uger.
3. Uge 70 (vers 27).
4. Den sidste uge er delt – ”midt i ugen“ i to dele på hver 3½ år.

70 uger, som består af 69 uger og 1 uge. Og den ene uge er delt i 
to. Indsæt år 457 f.Kr. ved begyndelsen, og med enkel matematik 
kommer vi til år 1844 på tidslinjen.

I forbindelse med de 2300 dage siger Daniels Bog ikke noget 
om, hvornår de 2300 dage begyndte. ”2300 aftener og morgener! 
Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage“ (Dan 8,14). 2300 
dage fra hvornår? Hvorfor ikke fra det tidspunkt hvor Daniel fik sit 
syn ”i kong Belshassars tredje regeringsår“ (Dan 8,1)?

Synet i Dan 8 indbefatter ikke Babylon. Det begyndte med begi-
venheder, der kom efter Babylon, dvs. Medo-Persien, Grækenland, 
Rom og helt frem til ”endetiden“. Hvorfor datere en begivenhed 
– helligdommens renselse – som er en del af synet, fra en begiven-
hed – Babylon – som ikke er en del af det? Begyndelsestidspunktet 
for synets klimaks bør findes i selve synet, som begynder med 
Medo-Persien og rækker helt frem til ”endetiden“. Det drejer sig 
om mange år.

Hvilket år var begyndelsesåret? Det får vi ikke at vide i Dan 8. 
Men det bliver fortalt i Dan 9.

1. Se på den nære forbindelse mellem evangeliet og dommen, 
som den ses i disse to dele af, hvad der egentlig er en enkelt 
profeti. Hvorfor er denne forbindelse en god nyhed for os? 
Hvordan kan den være med til at fjerne den frygt, som mange 
har haft, når det gælder dommens dag?

2. Tænk grundigere over, at Jesus ikke døde for sin egen skyld, 
men i vores sted. Hvad betyder det for os?

3. Læs 3 Mos 16,16 og 3 Mos 23,26-29 igen. Tal om begrundelsen 
for, at helligdommen skulle renses (3 Mos 16,16), og hvad 
folket skulle gøre, mens det skete (3 Mos 23,26-29). Hvilken 
forbindelse er der mellem det, der skete ved den anledning, 
og hvad det bør betyde for os i dag?

 Dan 9,24-27

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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